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 Het assortiment Winsol Popular bestaat 

uit de meest verkochte deurpanelen en 
bevat een mooie selectie van verschillende 
designs. Maar de prestaties zijn natuurlijk 
ook belangrijk: veilig en inbraakwerend, 
thermisch en akoestisch isolerend en 
perfect wind- en waterdicht. 

 Onze voordeuren voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen en worden volledig volgens 
jouw wensen en behoeften geproduceerd.

 Wat de stijl van jouw woning ook is, er is 
een Winsol inlegpaneel die er perfect bij 
past. Ga je voor een klassieke of tijdloze 
voordeur of mag het wat moderner of 
specialer zijn?

 De Winsol Popular deurpanelen zijn 
verkrijgbaar in verschillende afwerkingen 
zoals in de massa gekleurd wit, met folie 
bekleed of gepoederlakt in een kleur naar 
keuze. Personaliseer tot slot je nieuwe 
voordeur met één van onze originele 
deurgrepen.

Flandria 2011 mat ++

Tempo 8400 Expansion Tempo A4410 mat ++

Flandria 2011 helder ++ Vernissage 1015 mat ++

Angel 2018 mat ++ Callu 2012 mat ++ Equisol 2015 mat ++

Narcis 3011 mat ++
+ Deurgreep art 133        

Soprano 3013 mat ++

WINSOL POPULAR INZETPANELEN

WINSOL 
POPULAR COLLECTIE 
JOUW VOORDEUR IN 
KUNSTOF (PVC) OF 
ALUMINIUM)
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DE VOORDEUR MAAKT 
DE GEVEL VAN JE WONING AF

Nanox 3111 mat ++Primox 2119 mat ++Filox 2111 mat ++ Callox 2118 mat ++

Korrelstructuur
 V-form Horizontaal

Korrel V-form Design A

Korrelstructuur
 V-form Design D

Korrelstructuur
 V-form Verticaal

Korrel V-form Design B Korrel V-form Design C

Inox

V-form



WAAROM KIEZEN VOOR 
EEN VLEUGELOVER
DEKKEND DEURPANEEL?
 

Op zoek naar een voordeur met een 

nóg esthetischere look? Dan zijn de 

vleugeloverdekkende deurpanelen uit de 

Winsol Popular-serie misschien wel iets 

voor jou. 

Bij deze opdekpanelen is er geen aparte 
vleugel zichtbaar, waardoor deze deuren 

er strakker en moderner uitzien. Daarnaast 

isoleren ze ook beter met een U-waarde 

van 0.72 W/m²K bij deuren zonder glas én 

zijn ze zelfdragend en steviger. Dit resulteert 

ook in een hogere inbraakwerendheid.

Benieuwd om onze opdekpanelen in het 

echt te zien? Of je wenst nog wat meer 

uitleg van een echte expert? Kom langs 

in een Winsol showroom in je buurt en we 

helpen je met plezier om de juiste keuze te 

maken.

(W+) 3D Jef

(W+) Flat + Tube 011 VER

(W+) 3D Leon

(W+) LD Design A

(W+) 3D Basil

(W+) LD Design B

(W+) LD Design C (W+) LD Design D (W+) LD Design
Horizontaal

(W+) LD Design Verticaal
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WINSOL POPULAR 
OPDEKPANELEN
ENKEL AAN DE 
BUITENKANT



(W+) One 1.0 (W+) One 2.0 (W+) Solo 01R

(W+) Solo 02M

(W+) One 1.10

(W+) Solo 03L (W+) Solo 03M

(W+) Solo 05R (W+) Uno 4.0 (W+) Uno 4.10

WIST JE DAT? 
JE NAAST HET 
DEURPANEEL OOK 
KAN KIEZEN UIT 
EEN UITGEBREIDE 
COLLECTIE 
DEURGREPEN?

VLEUGELOVERDEKKEND: 
ESTHETISCHER ÉN VEILIGER!
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Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.eu • www.winsol.eu

Volg ons via:

Bij je Winsol-expert kun je terecht voor de hele afwerking van je huis: ramen, deuren, 
garagepoorten en rolluiken. Maar we zijn ook specialist in zonwering zoals luifels en screens.  

En wil je het hele jaar door genieten van je tuin of je terras? Dan bezorgen onze 
terrasoverkappingen je vele mooie dagen.  

We nemen ook graag de tijd om je bij te staan met raad en professioneel advies:  
(ver)bouwen doe je liever goed geïnformeerd. 

Kijk snel op www.winsol.eu en maak een afspraak in een showroom in je buurt. 

WINSOL: experts in buitenschrijnwerk,  
zonwering en terrasoverkappingen


